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CONTRATO Nº 038/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2022. 

ADESÃO Nº 004/2022. 

Vigência 12 meses 

 

 ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 – 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº004/2021 – GERENCIADA PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA - MT, 
FIRMADO COM A EMPRESA SUBLYME DIST. RIBUIDORA DE 

MOVEIS EIRELI. 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.918.869/0001-08, estabelecida à Av. Araguaia, 248 - Bairro Araguaia - 

Centro, Sra. JANAILZA TAVEIRA LEITE, brasileira, casada, Advogada, portador do RG nº 53.204.353-4 SSP/SP e 

CPF Nº 049.351.084/28, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa SUBLYME 

DIST. RIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 22.579.608/0001-55, estabelecida na Avenida 

Arquimedes Pereira Lima, nº 2500, Quadra 50, Lote 05, Sala B, Bairro Santa Cruz, Cuiaba - MT, CEP: 78.068-335 

Tel: (65) 3055-0201, doravante denominada “(PROMITENTE FORNECEDOR)” neste ato representado pelo Sr. 

JOSE LUIZ SOUSA DE PAULA JUNIOR,que também subscreve, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 

 

I – DA AUTORIZAÇÃO E LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da 

autorização da Senhora Prefeita Municipal, exarada em despacho constante do Processo 

Administrativo n° 021/2022, gerado pela Adesão nº 004/2022, que faz parte integrante e 

complementar deste Contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital, seus Anexos a proposta 

comercial das empresas e relatório do sistema em anexo; 

II – FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele 

contidas, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n° 10.520/02 e Lei n° 123/2006, 

todavia, em consonância com as diretrizes fixadas pelo Decreto Federal nº 7.892, de janeiro de 2013 e 

demais normas legais pertinentes. Em conformidade com a Edital do Pregão Presencial Nº. 004/2021, 

anexo ao Processo Administrativo nº Nº 004/2021, cujas disposições, fazem parte integrante deste 

instrumento, independentemente de transcrição. 

III - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato 

serão resolvidos segundo os preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

  

1.1.  O OBJETO DESTE CONTRATO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS 

ESCOLARES PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO INFANTIL E SERIES 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRIANÇAS A SEREM ATENDIDAS NA CRECHE 

MUNICIPAL DONA ELZA MENDES DE FREITAS/DONA TUNICA EM SAO FELIX DO 

ARAGUAIA MT, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência anexo. 

ITEM DESCRIÇÃO  

QUANT. 

UNID MARCA VALOR UNIT. 
 

VALOR TOTAL 

73 

CONJUNTO ALUNO JUVENIL - O CONJUNTO 

ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO 
CONFORME NORMA COMPULSÓRIAABNT NBR 

14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA 

50 UN PLAXMETAL R$ 780,00 R$ 39.000,00 
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E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA 

POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, 

PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E 
DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER 

CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO 

COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO 
ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO 

TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 

395 MM DE LARGURA, 345 MM DE 
PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESSURA DE 

PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, 

MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE UM 
ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE 

DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS 

COM ALETAS DE 2MM DE ESPESSURA, QUE 
ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES 

PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA 

PHILLIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM 
CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE 

SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM 

RAIO A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO 
SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO 

DEVE SER DE 385 MM. O ENCOSTO DEVE SER 
INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO 

OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO 

COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO 
ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO 

TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS 

DEVEM SER DE 375 MM DE LARGURA POR 195 MM 
DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE MÉDIA 

DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS 

ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR 
MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES 

POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA 

METÁLICA DA CADEIRA E SER TRAVADA POR DOIS 
PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM 

POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR 

DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE 
REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER 

FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SECÇÃO 

REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE 
ESPESSURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. 

O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER 

BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPOXI EM PÓ. AS 
EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM 

RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO 

PADRÃO FDE. A MESA DEVE TER 650 MM DE 
ALTURA E PERMITIR SUA MONTAGEM COMPLETA 

POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES E PODER 

SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, FRENTE OU 
TRAZ DEPENDENDO DA ESCOLHA DO USUÁRIO. 

DEVE POSSUIR TAMPO INJETADO EM 

TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM 
PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E 

COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS 

POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS 
COM 6 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS. O TAMPO 

DEVE FIXAR-SE AO CONTRA TAMPO POR MEIO DE 

06 (SEIS) ENCAIXES, 4 CLIQUES DO TIPO SNAP-FIT 
E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. 

O CONTRA TAMPO DEVE APOIAR, REFORÇAR E 

ESTRUTURAR A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE 
PROVER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO 

TAMPO DA MESA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS 

DO TAMPO DEVEM SER DE 680 MM NA BASE 
MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM 

LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTA 

OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO 
INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA 

ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 

560 MM X 515 MM. A ÁREA SOMANDO OS DOIS 
PORTA OBJETOS DEVE SER DE 

APROXIMADAMENTE 0,29 M2. DEVE POSSUIR 01 

(UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, 

mailto:pregaosfa@outlook.com


 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 

CNPJ/MF nº 03.918.869/0001-08 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 
 

 

AVENIDA ARAGUAIA, 248 – CENTRO – FONES/FAX (66) 3522-1606 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA EMAIL: pregaosfa@outlook.com  Página 3 

INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE 

TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS 

FACILITANDO O MANUSEIO DOS MATERIAIS. A 
ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER 

CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, 

SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO 
DE 20X20MM E ESPESSURA DE 1,9 MM SOLDADOS 

À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 

29X58MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,9MM 
UNIDAS ENTRE SÍ POR UM TUBO OBLONGO 

29X58MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5MM. 

AS PERNAS DAS MESAS DEVEM SER FABRICADAS 
COM TUBO OBLONGO 29X58 MM ESPESSURA 1,9 

MM SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS 

EM TUBO DE Ø 38,10 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM 
COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO 

PADRÃO FDE/FNDE FIXADAS POR MEIO DE 

REBITES TIPO POP. A MONTAGEM DAS PERNAS DA 
MESA AO TAMPO SE DARÁ POR MEIO DE 4 

PARAFUSOS. TODOS OS COMPONENTES DA 

ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER FABRICADOS 
EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TRATADOS POR 

CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, E RECEBER 
PINTURA EPÓXI EM PÓ. 

74 

CONJUNTO ALUNO ADULTO - O conjunto abaixo 

descrito deve ser certificado conforme norma 

COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado 

por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser 

composta por: estrutura metálica, assento, encosto, 

ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois 

parafusos. O assento deve ser confeccionado em 

polipropileno copolímero injetado e moldado 

anatomicamente com acabamento texturizado e 

dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm 

de profundidade 4 mm de espessura de parede com 

cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 

um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira 

e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de 

espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes 

para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na 

parte frontal, que fica em contato com as pernas do 

usuário deve ser provido de borda arredondada com 

raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A 

altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O 

encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de 

ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno 

copolímero injetado e moldado anatomicamente com 

acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas 

devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, 

com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve 

possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por 

meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos 

tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por 

dois pinos retráteis injetados em polipropileno 

copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a 

presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser 

fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 

19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e 

soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos 

químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das 

pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de 

acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de 

altura e permitir sua montagem completa por encaixes 

de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os 

lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. 

Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS 

50 CONJUNTO PLAXMETAL R$ 790,00 R$ 39.500,00 

mailto:pregaosfa@outlook.com
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virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e 

com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a 

formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. 

O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 

(seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres 

para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, 

reforçar e estruturar a superfície do tampo além de 

prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. 

As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 

mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm 

lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais 

da superfície de uso integrados ao tampo 

disponibilizando uma área útil de superfície de uso do 

tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois 

porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m2. 

Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, 

injetado em termoplástico com superfície texturizada, 

aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos 

materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser 

confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base 

do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura 

de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo 

oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm 

unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com 

espessura de parede de 1,5mm. As pernas das mesas 

devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm 

espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados 

em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com 

ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE 

fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das 

pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 

parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica 

devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados 

por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura 

epóxi em pó. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE ENTREGA 

 

2.1. A CONTRATADA deverá entregar os produtos no prazo máximo de 30 (trinta) DIAS, contados 

a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, acompanhadas da Nota de Empenho, considerando 

o horário de expediente do órgão. 

2.1.1. A entrega dos produtos apenas poderá ser paralisada no caso de insuficiência financeira ou de 

comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado do ordenador de 

despesas da (...órgão interessado...), mediante a expedição e o recebimento de Ordem de Paralisação de 

Fornecimento. 

2.1.2 O produto solicitado devera ser entregue de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 

08h00min às 11h00min das 1h00min3 as 17h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Sao Felix do 

Araguaia - MT, à Avenida Araguaia, 248 - Centro, podendo ser entregue em local e horário diferente 

desde que seja anteriormente combinado e informado junto a Ordem de Fornecimento. 

2.2. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus parágrafos, da 

Lei no 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas: 

2.2.1. O recebimento provisório, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregao 

Presencial n.º 004/2021 e da proposta da Contratada. 

2.2.2. O recebimento definitivo, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste contrato, 

mediante termo circunstanciado, podendo ser lavrado no verso da Nota Fiscal representativa da entrega 

dos produtos ou em documento específico, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento 

mailto:pregaosfa@outlook.com
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provisório, e consistirá na verificação da conformidade com as especificações constantes do Anexo I – 

Termo de Referência do Edital do Pregao Presencial n.º 004/2021 e da proposta da Contratada. 

2.3. A critério exclusivo do CONTRATANTE, poderão ser realizados ensaios, testes e demais provas 

acerca dos produtoss entregues, de forma a lhes verificar a sua perfeita qualidade, conforme 

especificações discriminadas no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregao Presencial n.º 

004/2021. 

2.3.1. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do 

contrato correrão por conta da CONTRATADA. 

2.4. Caso insatisfatório a qualidade dos produtos, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no 

qual se consignarão vícios, defeitos ou incorreções existentes, resultante da desconformidade com as 

especificações descriminadas no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregao Presencial n.º 

004/2021. Nessa hipótese, todo o objeto deste contrato será rejeitado. 

2.5. A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, os dos produtoss em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 

no prazo de 05 (cinco) dias, após o que se realizará novamente a verificação da sua boa qualidade. 

2.5.1. Caso as providências previstas no subitem anterior não ocorram no prazo previsto ou os dos 

produtoss sejam novamente recusados, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na execução, 

ficando sobrestado o pagamento até a realização das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis. 

2.5.2. Na impossibilidade da adoção das providências previstas no subitem 2.5, o valor respectivo será 

descontado da importância devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

2.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 

pelos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e solidez dos produtos entregues, nem a 

ético- profissional pela perfeita execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

3.1. O valor global deste contrato é de R$ 78.500,00 (Setenta E Oito Mil e Quinhentos Reais). 

3.2. O preço acordado neste contrato será fixo e irreajustável durante a vigência contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA 

4.1. A despesa com a aquisição de que trata o objeto deste contrato corre à conta do seguinte crédito 

orçamentário, constante do orçamento. 

 

Órgão: 07 – Sec. Municipal de Educação e Cultura. 

Unidade: 04 – Departamento de Educação. 

Projeto Atividade: 1054 – Aquisição de Carteiras Escolares. 

Elementos de despesas: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente. 

Ficha: 491 e 492. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

5.1. Este contrato tem vigência de 12(doze) meses, contados da data da sua assinatura, com posterior 

publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios no sítio 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm/. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

6.1. Cabe ao CONTRATANTE: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega do dos produtos; 

6.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com a obrigação de 

entrega dos produtoss dentro das normas do contrato; 

mailto:pregaosfa@outlook.com
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6.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato; 

6.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 

6.1.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 

6.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 

6.1.7. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto do Contrato que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA. 

6.1.8. Publicar o extrato do contrato na imprensa oficial do Município. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

7.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 

7.1.1. Entregar o dos produtos contratado obedecendo às especificações e as quantidades discriminadas 

no Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregao Presencial n.º 004/2021; 

7.1.2. Oferecer o dos produtos contratados com garantia. 

7.1.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do 

CONTRATANTE; 

7.1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, 

ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 

7.1.5. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 

solicitados; 

7.1.6. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 

execução do objeto contratado; 

7.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os dos 

produtoss recusados pelo CONTRATANTE, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

7.1.9. Realizar, sob suas expensas, a entrega do objeto deste Contrato, nos prazos fixados na Cláusula 

Segunda; 

7.1.10. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 

término do prazo de entrega do dos produtos, os motivos que impossibilitaram o cumprimento dos 

prazos previstos neste Contrato. 

7.1.11. Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, 

para representá-la sempre que for necessário. 

7.2. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 

7.2.1. Em relação aos seus funcionários, que não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE, por todas as despesas decorrentes da execução do contrato e por outras correlatas, 

tais como salários, seguros de acidentes, tributos, inclusive encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, indenizações, vale-refeição, vales-

transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;  

7.2.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

7.2.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o 

objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

7.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

7.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a 

vigência deste contrato; 
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7.4.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do CONTRATANTE; 

7.4.3. A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e fiscalizada por 

servidor devidamente designado pela administração. 

8.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir Ordens de 

Fornecimento; proceder ao acompanhamento técnico da entrega dos produtos; fiscalizar a execução do 

contrato quanto à qualidade desejada; comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e 

indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; solicitar ao CONTRATANTE a 

aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual; fornecer atestados de capacidade 

técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais; atestar as notas fiscais para 

efeito de pagamentos; recusar os dos produtoss cuja entrega não se verifique perfeito, visto em 

desacordo com especificações discriminadas no Termo de Referência e solicitar sua reparação, correção, 

remoção ou substituição, no total ou em parte; solicitar à CONTRATADA e a seu preposto todas as 

providências necessárias à boa execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

9.1. A CONTRATADA deve apresentar, após a entrega do dos produtos, nota fiscal em 2 (duas) vias, 

emitidas e entregues ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e 

pagamento, acompanhada da comprovação de regularidade junto à Seguridade Social, ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, 

além de certidão negativa de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

9.2. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias após o recebimento 

da Nota Fiscal e/ou Fatura enviada pela Contratada, mediante ordem bancária creditada em conta 

corrente do FORNECEDOR. 9.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na 

pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de 

preços ou compensação financeira: 

9.3.1. Recebimento definitivo dos produtos de conformidade com o disposto na Cláusula Segunda; 

9.3.2. Apresentação da documentação discriminada no item 9.1 desta cláusula. 

9.4. Havendo suspensão de pagamentos na forma do subitem anterior, a CONTRATADA será 

notificada do descumprimento do ajuste para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a regularização 

necessária, sob pena de aplicação de penalidade e rescisão contratual, esta na forma da Cláusula Doze, 

subitem 12.2.1., em razão do não cumprimento da Cláusula Sétima, subitem 7.1.6., deste contrato. 

9.4.1. Ultrapassando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e da rescisão do contrato, o 

pagamento deverá ser liberado. 

9.5. O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à CONTRATADA os valores 

correspondentes a multas ou indenizações por ela devidas. 

9.6. Citado para se defender em processo judicial de terceiros, de natureza civil ou trabalhista, 

inclusive, mas não exclusivamente de empregado ou ex-empregado da CONTRATADA, o 

CONTRATANTE fará o cálculo dos direitos pleiteados e, após dele notificar a CONTRATADA, reterá 

o correspondente valor para fazer frente a eventual condenação, deduzindo-o de importâncias devidas à 

CONTRATADA. 

9.6.1. O valor será restituído à CONTRATADA somente após a prova cabal do acerto definitivo entre a 

CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar demonstrada a inexistência de qualquer risco de 

condenação para o CONTRATANTE. 

9.6.2. A CONTRATADA se obriga a exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitada, os 

documentos comprobatórios do efetivo cumprimento das obrigações referentes ao processo judicial 
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mencionado neste item. 

9.6.3. O valor a que faz referência este item não renderá juros ou correção monetária, o qual poderá ser 

substituído, a pedido da CONTRATADA, por outra modalidade de garantia que, a critério do 

CONTRATANTE, for considerada idônea. 

9.7 Havendo atraso nos pagamentos por parte do Contratante, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos da lei, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso verificado. 

 

CLÁUSULA DEZ – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n. 8.666/93, desde que haja 

interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES 

11.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está 

sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa: 

11.1.1. Advertência formal;  

11.1.2. Multa de 0,3% (três décimos percentuais); 

11.1.3. Multa de 0,5% (cinco décimos percentuais); 

11.1.4. Multa de até 5% (cinco por cento); 

11.1.5suspensão temporária, pelo período de até 02 (dois) anos, de participação em licitação e 

contratação com este Município; 

11.1.6 declaração de inidoneidade, que o impede de participar de licitações, bem como de contratar com 

a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos. 

11.2. As sanções previstas nos subitens 11.1.1., 11.1.5. e 11.1.6. deste contrato poderão ser aplicadas 

juntamente com a sanção de multa. 

11.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do 

contrato celebrado. 

11.4. Especificamente quanto às hipóteses descritas abaixo, a futura contratada estará sujeita às 

seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem: 

11.4.1. Falhas ou irregularidades que não acarretem prejuízos à Administração, consideradas a natureza 

e a gravidade da infração cometida: aplicação da sanção prevista no subitem 11.1.1.; 

11.4.2. Reincidência em falhas ou irregularidades já punidas com advertência formal: aplicação da 

sanção prevista no subitem 11.1.4., por ocorrência; 

11.4.3. Por dia de atraso quanto ao prazo de início do fornecimento, aplicação da sanção prevista no 

subitem 11.1.2., até o máximo de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 

11.4.4. Por dia de interrupção do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação a esta Prefeitura: 

aplicação da sanção prevista no subitem 11.1.3., até o limite de 20% (vinte por cento) do valor mensal 

do Contrato, por ocorrência; 

11.4.5. Por dia de atraso quanto ao cumprimento de quaisquer dos prazos estabelecido no instrumento de 

Contrato, ou decorrente de determinação exarada pela Administração, excetuando-se a hipótese prevista 

no subitem 11.4.3.: aplicação da sanção prevista no subitem 11.1.3., até o limite de 10% (dez por cento) 

do valor mensal do Contrato, por ocorrência. 

11.5. Na ocorrência de falhas ou irregularidades diferentes daquelas indicadas no item anterior, a 

Administração poderá aplicar à futura contratada quaisquer das sanções listadas no item 11.1, 

consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida e sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal que seus atos ensejarem. 

11.6. A critério desta Prefeitura e nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, as sanções previstas 

nos subitens 11.1.5. e 11.1.6 poderá ser aplicada cumulativamente com quaisquer das multas previstas 

nos subitens 11.1.2 a 11.1.4. 

11.7. As multas previstas nesta cláusula, caso sejam aplicadas, serão descontadas por ocasião de 
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pagamentos futuros ou serão pagas por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pela 

futura contratada no prazo que o despacho de sua aplicação determinar. 

11.8. As sanções fixadas nesta Cláusula serão aplicadas nos autos do processo de gestão do contrato, 

no qual será assegurado à futura contratada o contraditório e a ampla defesa. 

11.9. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 

ao do vencimento do prazo de entrega dos dos produtoss, se dia de expediente normal no órgão ou 

entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

11.10. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega dos dos produtoss, a Nota de 

Empenho ou contrato deverá ser cancelado ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público 

em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa. 

11.11. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 

participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

11.11.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a CONTRATADA 

permanecer inadimplente; 

11.11.2. Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

11.11.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA: 

11.11.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou. 

11.11.3.2. For multada, e não efetuar o pagamento. 

11.12. O prazo previsto no item 11.11.3 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

11.13. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar, sendo aplicadas por igual período. 

11.13.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos 

informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

11.13.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir 

os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 

impedimento aplicadas. 

 

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 

12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 

12.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.5. A CONTRATADA reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em caso de eventual 

rescisão contratual. 
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CLÁUSULA TREZE – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS – ARP E À PROPOSTA 

13.1. O presente contrato fundamenta-se: 

13.1.1. Na Lei Federal nº 8.666/1993; 

13.1.2. Na Lei Federal nº 10.520/2002; 

13.1.3 No Decreto Federal nº 10.024/2019; 

13.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo Administrativo nº Nº095/2021, 

especialmente à proposta do licitante, e à Ata do Registro de Preço n.º 004/2021, a qual fora consolidada 

em decorrência do Pregao Presencial n.º 004/2021. 

 

CLÁUSULA QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e 

condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação 

ou renúncia e nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO 

15.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Sao Felix do Araguaia - MT, 

que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes 

das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 

   

                                                                                                    SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT, 24 de março de 2022. 

 

 

 

 
JANAILZA TAVEIRA LEITE 

PREFEITA MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI 

CNPJ sob nº 22.579.608/0001-55 

EMPRESA  

CONTRATADA 

 

 

 

 

FLAVIANO MOTA AMERICO  

CPF: 009.983.671-84  

FISCAL DO CONTRATO 
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Testemunhas: 

 

01:__________________________________  02: ______________________________ 

Nome>       Nome> 

CPF        CPF 

 

A presente minuta de contrato foi analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da Administração 

Municipal 
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